حمضر إجتماع مصغر للجنة البيئة

 18إبريل  – 2018مبقر اجلمعية باجليزة

عقدت جلنة البيئة جبمعية رجال االعمال املصريني إجتماعاً مصغراً برئاسة الدكتور  /علي القريعي -
رئيس اللجنة  ,وحضور الدكتور  /صالح عرفه  -خبري التنمية املستدامة وأستاذ الفيزياء باجلامعة األمريكية
بالقاهرة  AUCوذلك يف متام الساعة احلادية عشر من صباح يوم األربعاء املوافق  18إبريل , 2018
وذلك مقر اجلمعية باجليزة ,كما حضر اللقاء كلٍ من :
 أ  .د  /حمسن شحاته عبد املعبود  -رئيس اجلمعية العامة للهجرة الداخلية و التنمية
 م/ .عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح -عضو م .إدارة اجلمعية العامة للهجرة الداخلية و التنمية  -مجعية
املدربني املصريني
 د /.مسر يوسف سعفان  -املدير العام منتدى احلوار و املشاركة من أجل التنمية
 م / .سامح أبو السعود  -منتدى احلوار و املشاركة من أجل التنمية
 م/.عادل صابر أمحد  -اجلمعية العربية للمخرتعني و املبتكرين
 م /.مسري الغندور – رئيس مجعية شباب الساحل الشمالي وعضو الشبكة العربية للمنظمات االهلية
عقد اللقاء بغرض إستعراض ومناقشة:

فتح قنوات التواصل املثمر بني مجعية رجال األعمال املصريني ممثلة يف جلنة البيئة واجلهات
واملنظمات املشاركة يف اللقاء بهدف حسن اإلستفادة القصوى للنهوض بهم وتطوير أدائهم وتطوير
آليات التعاون املثمر بهدف النهوض بالبيئة العامة املؤدية إىل حتسني االقتصاد املصري .
بدأ اإلجتماع بكلمة ترحيب من الدكتور  /علي القريعي – رئيس اللجنة مرحباً بالدكتور  /صالح عرفه -
خبري التنمية املستدامة وأستاذ الفيزياء باجلامعة األمريكية بالقاهرة  AUCومجيع السادة احلضور
 ,ومؤكداً على إهتمام مجعية رجال األعمال املصريني الدائم بالتعرف عن قرب على منظمات األعمال
املختلفة والدور اجملتمعي والتنموي الذي تقوم به بهدف تبادل اخلربات وزيادة الوعي وتعميم
اإلستفادة فيما بينهم  ,كما أكد على إستعداد مجعية رجال األعمال املصريني الدائم للتعاون والتواصل
املستمر بني كافة منظمات األعمال املصرية التنموية .
ثم بدأ الدكتور  /صالح عرفه  -خبري التنمية املستدامة وأستاذ الفيزياء باجلامعة األمريكية بالقاهرة AUC
كلمته شاكراً اجلمعية على توجيه الدعوة له حلضور هذا اللقاء اهلام ومرحباً بالسادة احلضور ,مؤكداً على
ضرورة التعرف عن قرب على األهداف واألنشطة التفصيلية جلميع املنظمات املشاركة اليوم بغرض
حتديد األنشطة املشرتكة فيما بينهم وإجياد آليات التعاون بينهم معطياً الكلمة ملمثلي املنظمات إلعطاء
نبذة سريعة حول أهم ما تقوم به املنظمة من أنشطة وذلك على النحو التالي:
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ً
أوال  :اجلمعية العامة للهجرة الداخلية و التنمية
أنشئت اجلمعية سنة  , 2000بهدف تشجيع الشباب للهجرة من األماكن املختلفة إىل الصحاري خللق وإنشاء
جمتمعات جديدة يف مجيع األنشطة االقتصادية املختلفة (وذلك حتت رعاية وموافقة السيد حمافظ الوادي
اجلديد) ,إضافة إىل دور اجلمعية يف التوعية والتدريب للتعايش مع الصحراء وإقامة املشروعات الصغرية
واملتوسطة  ,كما يوجد باجلمعية ورشة إلنتاج الطوب الرملي  ,كما تتبنى اجلمعية مشروع جنة الوادي اجلديد
والذي يهدف إىل إقامة جمتمع زراعي بيئي ( 1400فدان) يف صحراء واحة اخلارجة يطبق أحدث التقنيات يف
الزراعة والري واستخدامات الطاقة اجلديدة واملتجددة.
ً
ثانيا  :منتدى احلوار و املشاركة من أجل التنمية
تأسس كجمعية مركزية تعمل ضمن القانون املنظم للجمعيات األهلية يف مصر .وعقد اإلجتماع التأسيسي يف 9
يناير 2001ومت اإلشهار يف  2001 2001/7/10حتت إسم "منتدي احلوار واملشاركة من أجل التنمية" مجعية
مركزية مشهرة برقـــ511ـــم لســ2001ــنة  ,وال يهدف للربح يعمل املنتدى يف إطار التنوع والتعددية وقبول اآلخر
والتفاعل معه دعماً حلقوق اإلنسان واملواطنة والعمل على إحداث التغيري املؤسسي املطلوب إلرساء احلوار
واملشاركة للتنمية يف جمتمعنا املصري للتغلب على غياب احلوار وضعف آليات املشاركة.
يهدف املنتدى إىل :


متكني اإلنسان املصري وتدريبه علي مهارة االستخدام األمثل ملقومات احلوار واملشاركة
للوصول إلي أفضل الرؤي للموضوعات العامة.



خلق حلقة إتصال بني اجلهات من ناحية وفئات اجملتمع من ناحية أخري طبقا للموضوعات
اليت تشغل بال األغلبية.



توجيه نظر صانعى القرار للفئات املهمشة  ,وتوصيل مشاكل هذه الفئات  ,وتشخيصها وحتديد
العوامل املسببة وسبل حلها  ,بإستخدام املنهج العلمي املعتمد علي احلوار واملسح
اإلجتماعي واملناقشة.



رفع وعى اجملتمع بصفة عامة مبخاطر جتاهل حقوق الفئات املهمشة وجتاهل وجودهم
القانونى  ,وايضا فئات اجملتمع األخري من أطفال وشباب ومسنني ونساء.



إقامة روابط بني املنتدى واجلمعيات األخرى املهتمة بالقضايا املشرتكة من جهة ومع
املمولني من جهة أخرى.



بناء قاعدة من املعلومات واألدبيات اليت تعاجل القضايا اإلجتماعية يف إطار وحدة للبحوث
العلمية.

للمزيد من التفاصيل حول املنتدى www.fdpdegypt.org :
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ً
ثالثا  :اجلمعية العربية للمخرتعني و املبتكرين

أهم األهداف :
.1

تأسيس اإلحتاد العربي للمخرتعني

.2

التنسيق لعقد قمة عربية سنوية للمخرتعني العرب تنظم سنوياً يف دولة عربية خمتلفة للوقوف على
أفضل الطرق ملساعدة املخرتع العربي

.3

دعم املخرتعني واملبتكرين وأصحاب األفكار من العرب

.4

إنشاء شركات لألفكار املبتكرة واملشروعات اهلامة اليت تقلل من إعتماد الوطن العربي على الغرب

.5

التشبيك بني املخرتعني العرب ورجال األعمال لتسهيل تنفيذ األفكار البناءه املطروحة على أرض
الواقع

.6

تنظيم دورات تدريبية للمخرتعني لتعريفهم بامللكية الفكرية وكيفية تسجيل براءات اإلخرتاع مع
احلفاظ على حقوقهم األدبية واملادية

.7

تنظيم دورات تدريبية لطلبة املدارس للتعريف باإلبتكار واإلخرتاع وتنظيم مسابقات مدرسية يف هذا
الصدد إلستقطاب الطلبة املتميزين بهدف رعاية مواهبهم

ً
رابعا  :مجعية شباب الساحل الشماىل لتنمية اجملتمع املشهرة برقم  2677لسنة 2011

أنشئت يف عام  , 2009بغرض إستهداف النهوض بالشباب من قاطين منطقة الساحل الشمالي بدءً من

الكيلو . 21
اهلدف الرئيسي للجمعية هو القضاء على التسرب التعليمي والنهوض بالشباب باملنطقة من خالل تعليمهم
وتدريبهم و إجياد فرص عمل مناسبة هلم مع تشجيعهم على إقامة مشروعات صغرية ومتوسطة تتناسب مع
البيئة اليت يعيشون فيها .

وبعد اإلستماع إىل مجيع ممثلي املنظمات املشاركة أكد الدكتور  /صالح عرفة على أهمية عقد لقاء
اليوم والواصل اجليد بني مجيع املشاركني بغرض دفع عجلة التنمية والتشبيك فيما بينهم إال أن األمر
تنقصه حسن الدعاية والتوعية اجليدة بأهمية دورهم اجملتمعي واإلقتصادي .
ثم أكد الدكتور  /علي القريعي على أهمية دور املنظمات املشاركة يف النهوض بإقتصاد مصر بشكل
تدرجيي يف حال حسن اإلستفادة منهم وبينهم  ,كما أوضح أن هناك الكثري من النقاط واملوضوعات
اليت ميكن أن يتم التعاون فيها بني مجعية رجال األعمال املصريني وبينهم  ,على أن يتم حتديد
اخلطوات التالية لبدء تفعيل ذلك  ,على النحو التالي:
.1

جتميع بيانات التواصل بني مجيع السادة احلضور (تليفون حممول – بريد إلكرتوني)

.2

عمل مسودة حملضر اجتماع اليوم وإرساهلا جلميع املشاركني للنظر وإبداء الرأي وإجراء أية
تعديالت  /مالحظات يرون ضرورة وضعها يف اإلعتبار

.3

عمل بيان صحفي يتم االتفاق عليه بني اجلميع يشري إىل أهمية لقاء اليوم وما أسفر عنه من نتائج
3



عمل لقاء ثان (مائدة مستديرة ) بني رؤساء اللجان التخصصية املعنية باجلمعية (زراعة – تنمية
مستدامة – مشروعات صغرية ومتوسطة – صناعة  ...إخل) حبضور مجيع ممثلي املنظمات
املشاركة ,بغرض الوصول إىل نقاط التوافق بني الطرفني بشكل تفصيلي ومتخصص مع حتديد
أهم القطاعات اليت ميكن الرتكيز على تنميتها خالل الفرتة القادمة فيما بينهم (الزراعة –
اإلستصالح الزراعي – التصنيع الزراعي  ...إخل) .

ويف نهاية االجتماع قام الدكتور  /علي القريعي – رئيس اللجنة  ,بشكر الدكتور  /صالح عرفه  -خبري
التنمية املستدامة وأستاذ الفيزياء باجلامعة األمريكية بالقاهرة  AUCومجيع السادة احلضور على
تشريفهم اللقاء وحسن مشاركتهم الفعالة متمنياً زيادة التواصل والتعاون املثمر بينهم .
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